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 מאמרים, מאורעות ופעולות בתוככי משנתומשנתומשנתומשנתומשנתו
היהדות הנאמנה ההולכים לאורו של

 מרן רביה"ק
מסאטמאר זי"ע

די וחסידי סאטמאר - ארה"ב ו"ל ע"י תלמי י
שנה ד' גליון קי"ט  |  ואתחנן/נחמו – עקב תשפ"ב לפ"ק

דרכי ציון אבילות:
טויזנטער בני ירושלים אין 

שפיץ פון מנהיג העדה, פוסק 
הדור כ"ק ראב"ד ירושלים 

שליט"א, באגלייטן מרא 
דארעא דישראל כ"ק הגה"ק 

גאב"ד ירושלים זצוק"ל 
למנוחתו האחרון

הגאון הגדול רבי יהודה פישער שליט"א חבר הביד"ץ מוחה נמרצות 
מנהמת לבו בשעת די לוי', קעגן די מחבלי כרמים ועזי פנים 

בושנו מכל דור:

פוסק הדור כ"ק הראב"ד שליט"א לפני מיטתו פון כ"ק הגאב"ד זצוק"ל:

"מיר לעבן יעצט אין א שווערע תקופה ווען דער באשעפער 
האט אונז געלאזט אין א מלחמה מיט פושעי ישראל, בעט 
איך אים אז ער זאל זיין א מליץ יושר פאר אונז, פאר די עדה 

החרדית, און פאר גאנץ כלל ישראל".

ערליכע אידן שפייען אויס מיט 
פאראכטונג נערים המנוערים משולי 

המחנה וועלכע זענען מבזה כבוד התורה 
באופן נורא; פירן זיך ליידער במעשי רצח 

כגרועים שבאומות רח"ל

גוי נתתי למכים: חשוב'ער מציל אין הייליגן מרכז עזרה 
ויעוץ ווערט אפגעווארט באישון לילה און צושלאגן און 

צוביילט עד זוב דם רח"ל, און געדארפט אריינגעפירט ווערן 
אין שפיטאל אויף באהאנדלונגען 

? ? ? ו נ ע ג ן ה א ל

נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם
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פרק י"ג

'מתירים' בלית ברירה, אדער 'מחייבים'?

אויבי איש אנשי ביתו
האבן  זיי  מזרחי'סטן,  די  האבן  אויב  און 

נישט מיטגעברענגט מירושת בית אבותיהם 

נפש  מסירות  קיין  קדושה,  קיין  תורה,  קיין 

פאר אידישקייט, קיין קנאות דקדושה, ווייל 

בעלזא.  פון  'אפגעפארענע'  געווען  זענען  זיי 

האבן זיי אבער יא מיטגעברענגט מיט זיך א 

גרויסע מאס 'עזות' און 'חוצפה', און זיי האבן 

גענומען דערפון פולע "עשרה קבין".

הייליגן  דעם  נעמען  עצם  דאס  ווייל 

געווען  איז  דאס  וואס  "בעלזא",  פון  מושג 

פון  פייער,  פון  באגריף  יעריגער  הונדערט  א 

פשרה'לאזער  א  פון  חסידות,  פון  קדושה, 

קלה,  סטי'  יעדע  און  ריר  יעדע  קעגן  קאמף 

חשבונות  קיין  אן  אידישקייט  ארגינעלע  פון 

און אן קיין קונצן, דאס התרחקות פון יעדע 

האחרון,  קצה  עד  'התחדשות'  ברעקל 

מען  האט  דעם  צו  רעפארמירן,  דאס  און 

און  מאס,  קיין  אן  "עזות"  האבן  געדארפט 

"קדושה" לא מינייהו ולא מקצתו.

צו  מיר  באגערן  פאקט  דעם  אט 

באשטעטיגן אין אונזערע פאלגענדע שורות, 

פאקטן,  קראנטע  עובדות,  מערערע  מיט 

ספרים,  אייגענע  זייערע  פון  ציטירונגען 

קלאר  זאל  וואס  בריוו,  פריוואטע  כתבים, 

יארן  אלע  די  במשך  אז  פאקט  דעם  שטעלן 

פון תש"ד ביז תשי"ז האבן זיך די 'מקורבים' 

און 'אנשי הבית' אין בעלזא געשפירט פריי צו 

טון אין נאמען פונעם בעלזער רב ז"ל וואס זיי 

האבן נאר געוואלט. און דאס האבן זיי געטון 

זענען  מיר  וואס  ענינים  די  אין  דוקא  לאו 

התבדלות  צו  נוגע  זענען  וואס  עוסק,  יעצט 

מרשעים און מלחמה לה' בעמלק הציוני, נאר 

זענען  וואס  ענינים  אומצאליגע  אין  אפילו 

וואס האבן  פנימה,  בית בעלזא בקודש  נוגע 

אינערליכע  פארשידענע  צו  געפירט  אפילו 

וואס  חסידים  בעלזער  צווישן  רייבערייען 

אמאליגן  דעם  זיך  אין  געהאט  נאך  האבן 

שווער  דעמאלטס  האבן  זיי  און  ברען, 

געארבעט צו ראטעווען דעם מצב.

אויך  פארענטפערט  מציאות  דער  אט 

'מזרחי',  צו  נטי'  אנגעבליכע  צייטווייליגע  די 

שפעטער צו 'אגודת ישראל' וואס איז געווען 

אנשי  דעמאלטסדיגע  די  לויט  געוואנדן 

הבית.

די נטורי קרתא 
ענטפאנגט דעם 
בעלזער רב ז"ל

ווען דער בעלזער רב ז"ל איז אנגעקומען 

הישוב  אנשי  די  האבן  ישראל  ארץ  קיין 

"נטורי  און  החרדית"  "העדה  חברי  די  הישן, 

חיזוק,  געוואלדיגער  א  געשפירט  קרתא" 

זיך אין יענע שווערע מצבים נישט  זיי האבן 

ווי  בעסערס  עפעס  פארשטעלן  געקענט 

דאס אז זיי וועלן האבן אין זייערע רייען אזא 

ווי  וועלטס-פערזענליכקייט  אנערקענטער 

וואס  ז"ל,  רב  בעלזער  דער  געווען  איז  עס 

זענען  זיי  ווען  אויסדרוק  צום  געקומען  איז 

געקומען אים מקבל פנים זיין ביי זיין אנקום, 

ירושלימ'ער  א  געברענגט  אים  האבן  זיי  און 

רב  בעלזער  דער  אז  באגער  מיטן  קאפטן, 

קאפטן  מסורה'דיגן  דעם  אנטון  טאקע  זאל 

געגאנגען  זענען  אידן  ירושלימ'ער  אזוי  ווי 

מדור דור.

אין מציאות האט דער בעלזער רב נישט 

יאר  א  איינמאל  נאר  קאפטן,  דעם  אנגעטון 

ערב פסח צום מצות באקן.

צווישן די מקורבים ביים בעלזער רב אין 

די ערשטע תקופה זענען געווען עטליכע פון 

האבן  וואס  קנאים,  ירושלימ'ער  גרויסע  די 

געזוכט אריינצוברענגען אין די שטוב ווי מער 

שעהנבערגער  ישעי'  הג"ר  לדוגמא  קנאות. 

אלע  רב  בעלזער  צום  געברענגט  האט  ז"ל, 

בענדער פון די 'החומה' איינגעבינדן.

מיט  געווען  משדך  זיך  האט  ישעי'  רבי 

בן  זיין  ווען  ז"ל,  בלויא  עמרם  רבי  הרה"צ 

יחיד הרב ר' לייביש שליט"א איז געווארן אן 

געווען  איז  ער  ווען  עמרם.  רבי  ביי  איידעם 

דעם  איבער  פרעגן  ז"ל  רב  בעלזער  ביים 

מיט  געזאגט  רב  בעלזער  דער  האט  שידוך, 

בת  חכם,  תלמיד  "בת  מאל  דריי  הערצה 

תלמיד חכם, בת תלמיד חכם".

פרשת החתימה על 
מכתב היוצאים

דאס ערשטע מאל וואס די 'נטורי קרתא' 

איז  'שטוב'  די  פון  'פליק'  א  געכאפט  האט 

רב'ס  בעלזער  נאכן  וואכן  עטליכע  געווען 

זיך  האט  מען  ווען  ירושלים,  קיין  אנקום 

דעם  ארויסצוגעבן  ווידעראמאל  געגרייט 

בריוו וואס זיי פלעגן ארויסגעבן שוין איבער 

20 יאר, בנוגע דעם "חובת היציאה".

די פרשה בקיצור איז געווען ווי פאלגנד:

געהאט  האט  ענגלאנד  ווען  יארן  די  אין 

דעם מאנדאט איבער ארץ ישראל, נאכדעם 

די  געווארן  פראקלאמירט  איז  עס  וואס 

"הצהרת באלפור" וועלכע האט געגעבן פאר 

רעליגיעזע  אלע  איבער  רעכט  א  ציונים  די 

יעדער  און  ישראל,  ארץ  אין  אנגעלענהייטן 

אויטאמאטיש  איז  ישראל  ארץ  אין  איד 

אונטער'ן  געווארן  אונטערגעווארפן 

ישראל",  הלאומי-כנסת  "וועד  ציוניסטישן  

וואס  אידן  ערליכע  די  פאר  געלונגען  איז 

זענען געווען ארגאניזירט אונטער די "העדה 

אז  ענגלענדער  די  ביי  פועל'ן  צו  החרדית" 

פון  ארויסצוגיין  מעגליכקייט  א  זיין  זאל  עס 

א  געווארן  דאן  איז  קהלה,  ציוני'סטישע  די 

חוק אז יעדעס יאר אין חודש אייר איז דער 

זיך  מען  האט  דאן  וואס  היציאה"  "חודש 

געקענט גיין אויסשרייבן פון די ציוני'סטישע 

קהלה.

האט  וואס  מציאות  א  געווען  איז  דאס 

פון  נאכאנאנד,  יאר   30 באלד  אנגעהאלטן 

האבן  ענגלענדער  די  ווען  ביז  תר"פ  שנת 

ישראל  ארץ  אויף  בעלות  זייער  פארלוירן 

מדינה  ציוני'סטישע  די  פון  אויפקום  מיט'ן 

נישט  מער  דאס  איז  דאן  וואס  גיהנם,  של 

גילטיג געווען.

גדולי  אלע  האבן  פארשטענדליך  ווי 

ארץ  אין  סיי  הכלל  מן  יוצא  בלי   – ישראל 

ארויסגעגעבן   – לארץ  חוץ  אין  סיי  ישראל, 

אז  אויפפאדערונג  שטארקע  א  מיט  כרוז  א 

יעדער ערליכער איד זאל זיין פון די "יוצאים" 

האבן  זיי  אינעווייניג,  בלייבן  נישט  און 

פארלאנגט אז יעדער ערליכער איד זאל זיך 

ציוני'סטישע  די  פון  אויסשרייבן  יערליך  גיין 

קהלה.

עס דארף באמערקט ווערן אז אויף דעם 

'כרוז' האבן נישט אונטערגעשריבן דוקא נאר 

ישראל,  גדולי  קנאי'שע  אויסגערופענע  די 

נאר אפילו אנדערע גדולים וואס זענען געווען 

שארפע  אלגעמיינע  די  קעגן  'פארעווע' 

געפירט  האבן  ישראל  גדולי  וואס  מערכות 

פארטייען,  אנדערע  די  און  ציוני'זם  קעגן 

האבן אלע אנערקענט די וויכטיגקייט פון צו 

געבן פאר ערליכע אידן די בלויזע רעכטן צו 

זיין  נישט  ציוני'סטן,  די  פון  אפגעטיילט  זיין 

זיי  און  ראבינאט,  זייער  אונטערגעווארפן 

זאלן קענען לעבן אין אן אייגענע קהילה.

געווען  איז  כרוז  דעם  אויף 

אונטערגעשריבן אויך הגאון ר' מאיר שמחה 

דער  ז"ל,  חיים  חפץ  דער  דווינסק,  פון  ז"ל 

גערער רבי ז"ל, אלע שטיצער פון אגו"י, און 

זיי זענען געווען פייער צו העלפן דעם חיזוק 

די  פון  זעלבסטשטענדיגקייט  די  פון  וביסוס 

"העדה החרדית".

מזרחי'סטן  ירושלימ'ע  אפילו  נאכמער, 

האבן אויך אונטערגעשריבן דעם קול קורא, 

חרל"פ,  הרב  ווי  קוק'ניק  שארפער  אזא 

האט  וועלכער  קוק,  פון  מובהק  תלמיד  א 

פרייע  אלע  מיט  פריינדליך  גוט  געלעבט 

די  אז  פארשטאנען  אויך  האט  ציוני'סטן, 

ערליכע אידן קענען נישט זיין אינאיינעם מיט 

די פרייע ציונים, און "העדה החרדית" איז א 

הכרח וואס מוז צושטאנד קומען.

די  צווישן  איז  פארשטענדליך  ווי 

גאר  א  געווען  אויך  בריוו  ערהאלטענע 

דוב  ישכר  רבי  הגה"ק  פון  בריוו  הייסער 

בשנת  פטירתו  לאחר  און  זצוק"ל,  מבעלזא 

תרפ"ז, איז דער בריוו אויך אונטערגעשריבן 

געווארן דורך בנו וממלא מקומו הרה"ק רבי 

אהרן מבעלזא זצ"ל, וואס אלס ממשיך דרכו 

פון זיין גרויסן פאטער דער פייערדיגער ראש 

מהרי"ד  צבקות  ה'  קנאת  ומקנאי  הלוחמים 

יושע'לע  רבי  הגה"ק  ואביו  זי"ע,  מבעלזא 

גרעסטע  די  פון  געווען  איז  וועלכער  זי"ע, 

ער  האט  מתחדשים,  אלע  קעגן  לוחמים 

איז  ער  וואו  בריוו  פייערדיגן  א  צוגעשיקט 

מחזק די הענט פון די ראשי העדה החרדית 

און ער פאדערט אויף פון יעדן ערליכן איד אז 

מען זאל זיך אויסשליסן פון די ציוני'סטישע 

קהלה.

אנגעקומען  איז  בריוו  דער  ווען  בשעתו 

בשער  געווארן  נתפרסם  ברייט  דאס  איז 

ווי פארשטענדליך האט דאס  און  רבים,  בת 

געמאכט א גרויסן רושם.

אידן  ערליכע  האבן  יארן  אלע  די  במשך 

פונעם  ארויסצוגיין  נפש  מסירות  געהאט 

"וועד הלאומי", מען האט די 'יציאה' געמוזט 

יאר  יעדעס  און  אויס,  יאר  איין  יאר  באנייען 

קאמפיין  דער  אנגעגאנגען  איז  אייר  חודש 

געהאט  האבן  אידן  ערליכע  'יוצאים'.  די  פון 

נישט  איז  עס  דערפאר,  נפש  מסירות 

אידן  געווען  זענען  עס  לייכט,  אנגעקומען 

אנדערע  פרנסות,  פארלוירן  האבן  וואס 

מען  און  רדיפות,  און  הונגער  געליטן  האבן 

האט ביטערליך מיטגעמאכט, אבער עס איז 

ספק  א  געדאנק  אויפן  אויפגעקומען  נישט 

בלייבן  און  הלאומי"  "וועד  אינעם  בלייבן  צו 

אונטערגעווארפן אונטער די ציונים.

געווען  נישט  איז  דאס  נאכאמאל,  און 

אלע  אקציע',  קרתא  'נטורי  פריוואטע  קיין 

אגודה,  די  אריינגערעכענט  אידן,  ערליכע 

כולם פה אחד פלעגן זיך אויסשליסן פון 'וועד 

הלאומי' מיט מסירות נפש און שטאלץ.

א  אריבערגעלאפן  אזוי  זענען  עס 

תש"ד  בשנת  יעצט  ענדליך  און  יארן,  צאל 

רב  בעלזער  דער  ה'  בחסדי  זיך  האט 

ארויסגעראטעוועט מגי ההריגה און ער איז 

ביי  שמחה  די  ישראל,  ארץ  קיין  אנגעקומען 

לשער  אין  עד  געווען  איז  אידן  ערליכע  די 

האבנדיג דעם גרויסן מנהיג ישראל און לוחם 

מלחמת ה' אויפן שלאכט פעלד, און די ראשי 

זיך,  ביי  געווען  זיכער  זענען  החרדית  העדה 

וועלן  רב  בעלזער  דער  ווי  ריז  אזא  מיט  אז 

זיי קענען שטארק צוברעכן די כוחות פון די 

סטרא אחרא.

- דער - 
באהאלטענער

אמת

חוב קדוש?!
להצדיק את הצדיקים: דער גאנצער אפענער אמת

הגה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל

י"ד

)פארזעצונג אין קומענדיגן גליון בע"ה(

)פָארזעצונג פון פריער:(
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אבל יחיד עשי לך, מרכז עזרה ויעוץ
 כ"ק גאב"ד ירושלים זצ"ל מאציל מברכותיו פאר עסקני

מרכז עזרה ויעוץ שע"י העדה החרדית ביי מערערע געלעגנהייטן

הגאון האדיר דומ"ץ קרית יואל שליט"א ביים ביקור בביתו נאוה פונעם גאב"ד זצ"ל, קומענדיג אין שפיץ פון 
דעלעגאציע דורך רבני "ועד משמרת חומותיך דסאטמאר", בשליחות הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר 

שליט"א, ביים היסטארישן נסיעה זומער תשע"ז לרגל ערעפענונג פון א רייע פרישע אפיסעס פונעם מרכז 
ברחבי ארץ הקודש – אינעם בילד: ראש המצילים הר"ר שמעון שישא שליט"א שטעלט פאר די גרויסע געסט 

פאר'ן רב זצ"ל און שילדערט זייער געוואלדיגע הילף להצלת נפשות ישראל פון שמד הגיוס

ביים מעמד קביעת מזוזה אינעם מרכז אפיס אין ירושלים

 הנהלת המרכז בארה"ב, אין שפיץ פון יו"ר ההנהלה הרבני הנגיד ר' יצחק שיפף שליט"א, ביים מקבל זיין ברכת הקודש פונעם גאב"ד שליט"א אויף די הייליגע פעולות.
ווערט אויך געזען הגה"ח רבי חיים ראטה שליט"א חבר הנהלת העדה החרדית ויו"ר המרכז בארה"ק

אין קורצן מערכות הקודש 

חברי בי"ד הגדול שבירושלים הערן באריכט איבער 
שוידערליכע בארבאריזם דורך ציוני'סטישע פאליציי 
עיה"ק  אין  באן'  'לייכטע  אנטקעגן  הפגנות  ביי 
וועט  מען  אז  קלאר  התורה שטעלן  שרי   – ירושלים 
שטערקסטע מיטלען אפצושטעלן  אונטערנעמען די 
די ווילדע רשעות'דיגע אויפפירונג פון די פאליציי - 

רשע למה תכה רעך

גזירה איבער צושטערונג פון כשר'ע טעלעפאן ליניעס 
צייטווייליג  ב"ה  וואכן(  לעצטע  די  באריכטעט  )ווי 
אנולירט געווארן, ווערנדיג אפגעשטופט אויף זעקס 
פאראיבער,  נישט  סכנה   – געריכט  דורכ'ן  חדשים 
מזימות  לביטול  פארזעצן  ווייטער  וועלן  פעולות 

הרשע

חרדי'שע מאמע פון אכט קינדער אין שטאט 'עפולה' 
אויפן  אויספארשונג  לאנגע  אויף  געווארן  גענומען 
'הארבן חטא' פון  אקטיוויזירן א רעקארדירונג פון א 
שבת ליד וועלכע האט געזינגען צוויי מינוט א שבת 
ניגון בעת כניסת השבת – באלד נאך וואס די שבת ליד 
באוויזן  פאליציי  זיך  האבן  געווארן,  אנגעצינדן  איז 
ארגסטן  מיטן  געסטראשעט  האבן  און  ארט,  אויפן 
אויב זי לעשט דאס נישט אויס, און איר איינגעלאדנט 
אויף א שווערן אויספארשונג, איבער די חוצפה פון 

שטערן די 'רואיגקייט' פון די איינוואוינער...

אין  יואל  קרית  אין  פארגעקומען  מצוה  של  מסיבה 
שטוב פון הרה"ג ר' דוד יודא זילבערשטיין ר"מ בישיבת 
ישמח משה לטובת תלמוד תורה "נפש החיים" עטה"ק 
פאר ליטווישע קרייזן – אנוועזנד געווען מנהל הר"ר 

שמואל יעקב שפערלינג

אפיעל פארגעקומען אין קרית יואל שב"ק פ' מטו"מ 
וואו  עטה"ק,  ושמחה"  "אורה  תורה  תלמוד  לטובת 
ערליכע  הונדערט  דריי  אריבער  נתחנך  ווערן  עס 

ספרדי'שע תלמידות  בליע"ה

עורכי דין פונעם מרכז באקומען הדרכה אויף דרכי פעולות הצלה, און נעמען ברכת הקודש

ווידער בחירות... ווידער בָאמבעס...

רואיגקייט פון תושבי ארץ 
הקודש ווידער צושטערט 

דורך פליענדע ראקעטן אריין 
פון עזה אלס נקמה אויף 

ציוניסטישן אטענטאט
עקספערטן שאצן אז לאפיד'ס פראוואקאציע פון ארעסט 
און אטענטאטן אויף הויכראנגיגע פירער פון 'איסלאמישע 
זשיהאד' טעראר גרופע, צילט צו העכערן זיינע 'מיליטערישע 

קרעדענשאלס' בעפאר בחירות

שאק און שוידער: העכער 2,000 מתנחלים, אין 
שפיץ פון עקסטרעמיסטישן חה"כ בן גביר, 
גייען רח"ל ארויף אויפ'ן הר הבית אום סאמע 
שיסערייען,  פון  ברען  אינמיטן  באב,  תשעה 

אין שרעקליכע התגרות באומות
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Mishnusoi   |   POB 152, Monroe NY 10950   |   845-751-0228   |   mishnuso@gmail.com
 להערות והארות אדער פאר מוסדות עטה"ק וועלכע ווילן אדווערטייזן

mishnuso@gmail.com אין אונזער גליון ביטע שיקן אן אימעיל צו

רופט דעם עסקן המרכז בארה"ב הר"ר הערשל פר"מ הי"ו אויף 845-232-0522

 און שיקן א קוויטל וואס וועט ווערן פארגעליינט ביים ציון
קודש הקדשים דורכ'ן בעל מסירת נפש הר"ר שמעון שישא שליט"א  זיך מזכיר צו זיין פאר א ישועה

ביי רבי שמעון בר יוחאי

 • ברכת מזלא טבא •

אל מול פני 
הרבני הנכבד המפואר

 הר"ר יעקב יצחק
שטיינמעטץ שליט"א

מפטרוני מרכז עזרה ויעוץ – סניף צפת

לרגל שמחת אירוסי בנו
למזל טוב

***
 ולהאברך החשוב

הר"ר יעקב יחזקי' גאנדל הי"ו
מעסקני מוסדות יטב לב ועסקן נמרץ לכל קדשי בית סאטמאר  

 לרגל הכנסת בנו ני"ו
לעול התורה והמצוות

יה"ר שיזכו לרוות רב תענוג ושמחה דקדושה מכל יוצאי חלציהם, 
ולהמשיך בפעולותיהם הברוכות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא

ויהי דוד לכל דרכיו משכיל
מזלא טבא וגדיא יאה, לידידינו וידיד 

נפש כל חי, מסור בלב ונפש לכל דבר 
שבקדושה ובמיוחד להצלת אלפי בחורי 
ישראל מצפרני השמד בצבא הציוני, ה"ה

העסקן הנמרץ האברך החשוב

 מוה"ר דוד משה
דייטש הי"ו

 מגדולי עסקני מרכז עזרה ויעוץ
בירושלים עיה"ק

 לרגל השמחה הגדולה

 בהולדת בתו תחי'
למזל טוב

ויה"ר שיזכה לרוות רב נחת דקדושה 
מכל יו"ח, ולהמשיך בפעולות ההצלה 

וכל פעליו הברוכות ביתר שאת ויתר עז, 
וישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה 

מעם ה'

 הכל בכתב מיד ה'
עליו השכיל

מזלא טבא וגדיא יאה, לידידינו וידיד 
נפש כל חי, מסור בלב ונפש לכל דבר 

שבקדושה ועומד לימינינו בכל עת 
ועונה בכשרונותיו הברוכים, ובפרט 
להו"ל גליון "משנתו" המפואר, ה"ה

העסקן הנמרץ כתבא רבא

 מוה"ר יואל )בר"ה(
שעהר הי"ו

לרגל השמחה הגדולה

בהולדת בתו תחי'
למזל טוב

ויה"ר שיזכה לרוות רב נחת דקדושה 
מכל יו"ח, ולהמשיך בפעולותיו 

הברוכות ביתר שאת ויתר עז, וישלם 
ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה 

מעם ה'

בשביל שמסר נפשו עלי':

פערטע יערליכע 'מיליאן דאלאר' 
 חלוקה פון "קרן הצלה" לזכר נשמתו

פון כ"ק גאב"ד ירושלים זצ"ל
פארגעקומען אין לשכת הבד"ץ בעצם ימי השבעה בראשות הגאון הגדול רבי שמעון יצחק שלעזינגער 
שליט"א חבר הבד"ץ – גאב"ד זצ"ל איז פערזענליך געשטאנען לימינם פון חברי ההנהלה, און אליינס זיך 
מטריח געווען צו שאפן סכומים הגונים למען המפעל הק', און באזונדער צו דעקן די ספעציעלע הוספה 

פאר מלמדים ומחנכות לכבוד יו"ט, וועלכע איז אונטערגענומען געווארן על פי פקודתו 

צו די זעלבע צייט: תושבי קרית יואל נעמען אנטייל מיט ברייטע נדבות לטובת 
"קרן הצלה" ממשיך צו זיין קאלאסאלע שטיצע פאר קיום חינוך הטהור בארה"ק

יו"ר הנהלת קרן הצלה הרה"ח ר' שלמה יוסף וואלדמאן טרעט אויף אין בתי מדרשים אין שטאט מיט הארציגע פלאמעדיגע 
דיבורים –– גרויסער "אפיל" במשך די זומער וואכן נאך "הכנה דרבה" בימי שב"ק און ווארימע "מסיבת לחיים" זונטאג צופרי 
ברוב עם הדרת מלך – פאסיגע הכנה דרבה לקראת יומא דהילולא פונעם הייליגן מייסד מרן רביה"ק זי"ע – וירם קר"ן לעמו


